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NoRRA DJURcÅn»ENS vÄxr{ER

Stockholm 1989-12-O4

Remissvar över Byggnadsstyrelsens förslag till "underlag till fördjupning av översiktsplan
för Norra Djurgårdens institutionsområde" författat 1989.

Sammanfattning

Föreningen betraktar byggnadss§relsens plan som begränsad till att omfatta enbart
utbyggnadsfrågor. Staten kan inte bara se sig som markägare utan har också ett ansvar
som intresseorgan för folket. Byggnadss§relsen har också nrot bakgrund av 1963 års
dispositionsplan för Djurgården att redovisa områdets övriga funktioner i samarbete med
Stockholms stad, Djurgårdsförvaltningen och Domänverket. Det gäller turism, rekreation
med tillgänglighet och utveckling, ekologi och miljöskydd, kultur och det unika parkland-
skap som generationer svenskar funnit på Norra Djurgården. Ett helhetsperspektiv på
områdets sammanhang med södra Djurgården och hela områdets status som grönt park-
landskap för Stockholmsregionen (en motsvarighet till staden Paris Bois de Boulogne för
svenska folket) saknas. Planen är därför ofullständig som beslutsunderlag. Planen är
omöjlig att acceptera.

Följande konstateras avseende Norra Djurgården:

Norra Djurgården utgör ett stort sammanhängande grönbälte med unika kvaliteter för nu
levande och kommande generationer och måste bevaras. Stockholm med Djurgården
ger staden en unik profil bland världens huvudstäder, som varken är New Yorks eller
Tokyos betongsignatur utan en §pisk svensk kombination av natur och stadsbebyggelse
med mänskliga dimensioner. Dessutom konstateras om Norra Djurgården att:

* Det ligger nära stenstaden och ger identitet åt Stockholms norra delar.

* Det är lättillgängligt för stressade storstadsmänniskor med cykel och med
allmänna kommunikationer.

* Det har särskilda kvaliteter med sina skogsklädda kullar, ekbackar och öppna
dalgångar. Det är genom sin omedelbara närhet till stadskärnan oerhördt värdefullt
som komplement till densamma i synnerhet som det alltjämt bevarar naturlandskapet i

förhållandevis orört skick. Att göra ingrepp i detta för Stockholmsregionen och hela
Sverige omistliga naturlandskap torde för våra efterkommande framstå som brist på
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kunskap och brist på förmåga att se sammanhangen i det svenska natur- och kultur
landskapet. Det är inte försvarbart.

* Norra Djurgården erbjuder unika rekreationsvärden med promenadvägar intill vattnet
(med en strandlinje som alltjämt bevarar sin sträckning sedan Kristi födelse),
i skogen med hundraåriga och äldre träd, en av Sveriges förnämsta fågelsjöar,
samt naturliga utflyktmål som Bergianska trädgården. Stora Skuggan, Riksmuseet,
Fiskartorpet, m.m.

* Det är säte för ett ovanligt stort antal kända fornlämningar på en totalt sett
liten areal samt har byggnadsminnen från olika epoker och är intimt förknippat med vår
kultur- och litteraturhistoria och utgör därmed en viktig del av hembygden för
norra Stockholm. Byggnader och gravhögar ger identitet åt Djurgården.

* Det utgör en av stadens viktiga gröna lungor med trädvegetation som producerar
syre och förbrukar koldioxid och tar hand om stoft och andra föroreningar.
Vegetationen är också en viktig klimatregulator som påverkar temperatur och
luflfuktighet i gynnsam riktning.

* Utbyggnaden av Husarviken och förtätningen av innerstaden ökar be§delsen av
Djurgården som rekreationsområde. Det är viktigt att inte kortsiktiga exploateringsintres-
sen får ta kommandot över en förnuftig och framsynt balans mellan bebyggelse,
kommunikationer och friytor.

* Norra Djurgården tål inte mer bostadsbebyggelse.

* Det förslag till ändring i de allmänna kommunikationerna som Byggnadss§relsen föreslår
innebär en väsentlig försämring för boende i Lappkärrsberget/Ekhagen framför
allt avseende Roslagsbanan.

Stockholm - en stad i snabb uWeckling

Stockholm är en stad i snabb utveckling. Det är då desto mer nödvändigt att vara
besinngsfull och tänka efter och inte låta kortsynthet och okunnighet utplåna oersättliga
värden, som tillhör hela svenska folket.

Under 1900-talet har fyra riksdagsmotioner lagts fram med krav på skydd för ex-
ploateringsintressen. De utmynnade i 1963 års dispositionsplan, som antagits av riksdagen.

Det synsätt på djurgårdslandet som man givit uttryck åt därmed och som redovisar
respekt för historiska värden och miljökvaliteter är ännu viktigare att slå vakt om idag, när
man med facit i hand kan följa den katastrofala utveckling som kännetecknar alltför många
av världens stora städer med :

* överbefolkning

* förslummning av "obeboeliga" miljöer

" miljöförstöring av luft och vatten
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* sammanbrott av försörjningssystem och kommunikationer

* kaotiska trafikbilder.

* kraftig förslitning av de urbana friytor som finns kvar

Vilken huvudstad vill vi ha ?

Att ohejdat ta stadens nära friytor ianspråk, resulterar i att man ger efter för kortsiktiga
exploaterings- och vinstintressen på bekostnad av människors trivsel, psykiska och fysiska
hälsa och historiska förankring. Vi måste ställa oss frågan:

* Vilken huvudstad vill vi ha ?

* Hur vill vi att Stockholm skall utvecklas ?

Vi har alla ansvaret för att inte samma misstag upprepas som på kontinenten. Låt
Stockholm få fortsätta vara ett Nordens Venedig. Låt vår huvudstad få ha kvar sina
mänskliga dimensioner. Låt det få vara en stad med god awägning mellan människor,
byggnader, gråsytor och kommunikationsleder. Låt Norra Djurgården få förbli orört till
glädje för kommande generationer. Sluta schakra bort Djurgården och acceptera området
som ett riksintresse !

Vi anser att det är oacceptabelt att Byggnadsstyrelsen lovar bort mark till staden
och i sin tur knaprar på Djurgårdsförvaltningens mark, som är allmänhetens
egendom.

Föreningen kan inte frigöra sig från känslan av att man desperat försöker finna
"lättåtkomlig" mark för bostadsbebyggelse och därför avstår från en långsiktig och saklig
awägning och prioritering av olika intressen.

Nej tilt bebyggetse på Bergiusvägen

Föreslagen bebyggelse kring Bergiusvägen är helt oacceptabel. Föreningen Norra
Djurgårdens Vänner anser att det är ett besinningslöst och oförsvarbart ingrepp i ett av
landets omistliga naturlandskap med en av Sveriges främsta fågelsjöar, med ett flertal
fornlämningar som för att meningsfullt bevaras kräver ett fornlämningsområde, samt ett
ståtligt byggnadsminne, Riksmuseet, som likaledes kräver det omgivande parklandskapet
för att på ett meningsfullt sätt verka tillsammans med Bergianska trädgården. De utgör
Stockholms botaniska och naturhistoriska centrum, vilket också den omgivande naturmiljön
ursprungligen underströk. Vi vill verka för att Stockholm får behålla och utveckla detta
område i enlighet med ursprungliga intentioner för nu levande och kommande generatio-
ner. Detta synsätt stöds t o m av de av Byggnadss§relsen anlitade landskapsarkitekterna.
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Ett flertal renrissinstanser har redan inkommit med nedgörande kritik av Byggnadsstyrel-
sens förslag, bl a Regionplane- och trafiknämnden och Haga-Brunnsvikens Vänner, vars
remiss vi sluter upp kring. Beaktande dessa remissvar kan Byggnadss§relsens förslag
omöjligen godkännas i sin helhet. Det troliga är att planen måste göras om totalt för att
beakta universitets krav och behov av expansion. Därför kan under inga som helst
förhållanden delar av planen godkännas för att rättfärdiga husbebyggelse på Bergiusvägen.
Den ursprungliga dispositionsplanen från 1963 måste ligga fast. Skulle den mot förmodan
revideras måste en total detaljplan för hela Norra Djurgården tas fram. Att enbart ta fram
detaljplaner för delar av området är inte försvarbart.

Dessutom måste sträckningen av kraftledningen slås fast innan bebyggelse på Ber-
giusvägen kan diskuteras. För närvarande finns inget realistiskt förslag i föreliggande
planförslag. Att dra kraftledningen förbi vattnet eller efter Roslagsbanan vore att gravt
våldföra sig på det omistliga naturlandskap som denna del av Stockholm alltjämt bevarar
i så gott som orört skick. Strandlinjen efter vattnet hör till en av de få orörda strandlinjerna
i Stockholmsregionen och måste bevaras utan kraftledningar och brandgator.

Konsekvenserna av det ökade trafikunderlaget med föreslagen bebyggelse har
överhuvudtaget inte beaktats. Den utökade trafiksituationen som föreslagen bostads- och
kontorsbebyggelse kommer att skapa resulterar i en omöjlig boende- och trafiksituation
för människorna inom området. Det kommer att medföra en uppenbar lokal miljöförsämring
som även kommer att återverka på Roslagstull och Östermalm samt Solna, Stocksund.-

De exploateringsförslag som f n föreligger innebär att de områden som har ansetts
bebyggbara i landskapsanalysen har överutnyttjats i arkitektförslaget, så att en
förödande överexploatering hotar området Norra Djurgården"

För Norra Djurgårdens Vänner
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